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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
rád bych Vás v dnešním mém příspěvku
informoval, že na našich nově zpracovaných
webových stránkách www.zus-vsetin.org najdete
spoustu informací o naší škole. Rád bych při
této příležitosti rodičům našich žáků sdělil, že
součástí stránek je i OMLUVNÝ LIST, který
najdete v sekci STUDIUM. Zde můžete své žáky
z výuky omlouvat a omluvný list bude obratem
předán třídnímu učiteli.
V této předvánoční době bych Vám rád všem
chtěl popřát radostné, veselé a pohodové Vánoce
a do nového roku 2011 především pevné zdraví,
štěstí, mnoho úspěchů ve Vaší práci, ve studiu,
také pohodu a spokojenost po celý nový rok.
Těším se na setkání s Vámi a na další úspěšnou
spolupráci v roce 2011.

Setkání v atriu - unikátní prolnutí
V pondělí 25. října proběhlo v atriu vsetínského
zámku vzpomínkové setkání k uctění památky
tragického osudu RNDr. Bohumila Peroutky. Pietního
aktu se zúčastnila i tehdejší starostka Města Vsetína
Květoslava Othová.
V minimalisticky pojatém dramatickém výstupu
žákyň naší školy zazněla koláž Peroutkových textů
(necenzurovaný novinový článek 28. říjen v historii
našich národů, dopis na rozloučenou). Zšeřelé zámecké
atrium ožilo vzpomínkou umocněnou syntézou
výtvarného objektu Václava Cíglera a uměleckého
přednesu žákyň dramatického oboru. Drobné mžení
přispělo k neopakovatelné atmosféře.
“Jako starostka Města Vsetína jsem se zúčastnila mnoha
pietních aktů, ale tento byl ve své důstojnosti výjimečný
díky dramatickému zpracování a prožitku. Žákyně
Základní umělecké školy ve Vsetíně výborně sehrály své
role i s citacemi textů, které Bohumil Peroutka po sobě
zanechal. Pietní akt byl poctou pro Bohumila Peroutku,
odkazem pro současnou generaci i uměleckým zážitkem
pro účastníky“, dodala bývalá starostka Města Vsetína,
Květoslava Othová.
							
Zuzana Zvardoňová
učitelka LDO

			
				

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Zprávy z houslového oddělení
Školní rok je v plném proudu.Ani jsme se nenadáli - a je
za námi první školní čtvrtletí.
Žáci už se probrali z prázdninového opojení a lenošení.
Většina se snaží na všech frontách, takže k povinnostem
školním přidala ty v další škole - hudební.
Žáci z houslového oddělení se snaží neméně, protože
se od září už objevili a vystoupili na několika kulturních
akcích, ať už šlo o vernisáže výstav, či dalších veřejných
příležitostech a událostech.
Můžeme jim jenom popřát, ať jim jejich chuť hrát a zahrát
si vydrží.
Popřejeme také těm, kteří se společně se svými kantory
rozhodli a dohodli, že se letos zúčastní soutěže ve hře
na smyčcové nástroje, která je pořádána pro houslisty
v intervalu tří let.
Popřejeme jim vytrvalost a velkou výdrž při náročné
a mravenčí práci v jejich přípravě.
Jana Kutnarová
učitelka hry na housle

Jak se žije na pobočce
ve Valašské Polance
Život a práce na pobočkách je v mnohém odlišný od
výuky na kmenové škole. Určitě je výuka mnohem
více spjata s chodem základní školy, v jejíž prostorách
probíhá, a také s kulturním a společenským životem
obce.
Podstatný rozdíl zažíváme již při tvorbě rozvrhu
v září. Šedesát žáků, pět učitelů, výuku souborové
hry, klavírních doprovodů PHV a HN musíme nějak
umístit do dvou tříd. Velká část žáků je z okolních
vesnic, musíme tedy brát ohled na odjezdy a příjezdy
autobusů. Děti navštěvují další různé aktivity atd.
Každé září si říkáme, že to nelze dát dohromady,
koncem září však již rozvrh funguje a výuka konečně
probíhá v klidu a pohodě. Obrovskou výhodou pro
rodiče je to, že značná část dětí může navštěvovat
výuku v ZUŠ v době svého pobytu ve školní
družině nebo klubu, nemusí tedy řešit často složité
dopravování dítěte do vyučování.
Činnost naší pobočky je úzce spjata také s
kulturním životem v obci, a že se nenudíme, vědí
všichni, kdo znají náš plán na školní rok – Beseda
s důchodci, Vánoční koncert, Živý betlém, třídní
přehrávky za 1. pololetí, Benefiční koncert, Koncert
pro MŠ, Školní jarmark, Jarní koncert, Den matek,
třídní přehrávky za 2. pololetí, Vítání občánků.
V průměru je to více než jedna akce měsíčně.
Snažíme se do vystoupení zapojit co největší počet
žáků a prozatím se nám to dařilo. Každé vystoupení
musí být dobře připravené – začíná to již samotným
výběrem a nácvikem skladeb, organizací zkoušek,
přípravou sálu a samotným průběhem vystoupení.
Díky dobré spolupráci s obecním úřadem máme
vždy k dispozici sál s ozvučením a veškeré zázemí.
Díky dobré spolupráci s rodiči můžeme organizovat
zkoušky a při koncertech nám vždy tleská početné
publikum.
Je prosinec a za sebou máme dvě vystoupení. Na
Vítání občánků zahrály čtyři žačky z dechového
oddělení na zobcové flétny. Na Besedě s důchodci
naši nejmladší flétnisté z PHV za pomoci starších
spolužáků předvedli hudební pásmo a za svůj výkon
sklidili zasloužený aplaus. Před námi je Vánoční
koncert, který bude jakýmsi vyvrcholením našeho
snažení a ti nejlepší zde předvedou také sólové
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výkony. Vánoční koncert je pro nás pro všechny
vždy příjemným spočinutím v době vánočního shonu
a doufáme, že i letos se nám podaří zapojit do jeho
organizace a provedení většinu našich žáků.
Za všechny z pobočky ve Valašské Polance Vám přeji
do nového roku hodně zdraví a šťastný život provázený
jenom příjemnými zážitky - třeba právě těmi z našich
koncertů a vystoupení.
Zdeňka Machačová
koordinátor pobočky

Malý portrét jedné kytarové třídy
Vážení čtenáři, využívám příležitosti, abych
Vám na stránce tohoto občasníku představil mou
kytarovou třídu.
Žák, který začíná hrát na kytaru, většinou
nespekuluje o svých cílech. Prostě se mu tento
nástroj líbí. Časem jej ovlivní učitel, známý
interpret, a může to být i z neklasických hudebních
žánrů. Ale důležité pro každého je, aby se naučil
samostatně myslet, netrpěl samolibostí s falešným
pocitem „mistrovství“, byl muzikální a pečlivý.
Má pedagogická činnost není poslání, to by znělo
dnes velmi nadneseně a proto zjednodušuji: učím
velmi rád, je to i pro mě velký přínos. Kytarovou
třídu tvoří 19 žáků, z toho na kmenové škole 11
žáků, na odloučených pracovištích Lidečko 4
žáci a Horní Lideč 4 žáci. Její součástí je také
kytarový soubor na kmenové škole a komorní trio
na odloučeném pracovišti v Horní Lidči. Z vlastní
pedagogické praxe vím, že hra v souboru nebo
komorním uskupení je pro žáky radostí, která sama
vyplyne, a také malou společenskou událostí.
Ve školním roce 2010/2011 je vyhlášena Národní
soutěž ZUŠ ve hře na kytaru, na kterou se poctivě
připravují 4 žáci z mé třídy: Klára Paroušková
3.r.; Kateřina Zbranková 7.r.; Lukáš Zlatanovič
6.r. a Sebastian Žiak 5.r., kteří poprvé změří své
výkony soutěžních programů ve školním kole
začátkem února 2011. Posílám k jejich úsilí jednu
radu: „Buďte skromní, ale cvičte o dušu.“
Milan Humplík
učitel hry na kytaru
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